UCHWAŁA NR XX/310/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach niezabudowanych nieruchomości oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki:

᠆ nr 129/17 o pow. 0,0318 ha, k.m. 4, obręb Paczyna, KW nr GL1G/00101808/9
᠆ nr 167/4 o pow. 0,0128 ha, k.m. 4, obręb Paczyna, KW nr GL1G/00101808/9
᠆ nr 173/4 o pow. 0,8476 ha, k.m. 4, obręb Paczyna, KW nr GL1G/00101808/9
᠆ nr 133/11 o pow. 0,0539 ha, k.m. 4, obręb Paczyna, KW nr GL1G/00100066/8
na cele publiczne, tj. pod drogę krajową nr DK 40.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie
Projekt Uchwały przedkłada się w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Katowicach w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości
określonych w uchwale, na cele publiczne, tj. pod drogę krajową DK 40.
Przedmiotowa darowizna jest wynikiem regulacji stanu formalno-prawnego, z uwagi na fakt, że działki: nr
129/17, nr 167/4, nr 173/4 i nr 133/11 położone w Paczynie zajęte są pod jezdnię asfaltową drogi krajowej nr
DK40 - ul. Mickiewicza, część pobocza oraz w części działek przebiega skarpa porośnięta zielenią.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.,
poz. 65 z późn. zm.) nieruchomość może być przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa
a jednostką samorządu terytorialnego. W umowie określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, proponuje się przekazać przedmiotowe nieruchomości w formie darowizny na
rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.
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